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 :امللخص

، فهي تسعى السياسية الخارجية األمريكية تحقيق أهدافالعامة إحدى أدوات ملا كانت الدبلوماسية 

توجهات السياسة الخارجية األمريكية بما يتناسب وأولوياتها األساسية، وذلك من خالل  تجسيدمحاولة  إلىدائما 

وسائل هذا النوع من الدبلوماسية، والتي تنشط ضمن طابع غير رسمي يعكس ممارسة دبلوماسية تجسدها وسائل 

للتنمية الدولية من أهم هذه  مريكيةاأل اإلعالم والرأي العام ومراكز البحث والوكاالت الدولية والتي تعتبر فيها الوكالة 

موضوع  الوكاالت من خالل جملة املساعدات التي تقدمها للدول النامية في إطار تفعيل أنشطة الدبلوماسية العامة.

هده الورقة هو توضيح الدور الذي تلعبه هده األخيرة ودلك عبر مساءلة دور العوامل التواصلية في تنفيذ أهداف 

 السياسة الخارجية للدولة. 

 .: الدبلوماسية العامة، السياسة الخارجية، الوكالة األمريكية للتنميةالكلمات املفتاحية

 

Résumé: 

Du fait que la diplomatie publique soit l’outil permettant la réalisation des 
objectifs de la politique étrangère américaine, elle tente régulièrement 
d’appréhender les tendances de la politique étrangère américaine de façon à ce 
qu’elles soient compatibles avec ses priorités fondamentales. Ce type de 
diplomatie est fondé sur une activité officieuse exercée par les médias, l’opinion 
publique, les think tanks ainsi que les agences internationales. L’agence américaine 
pour le développement international en constitue une de ces importantes agences 
dont les activités diplomatiques publiques sont fondées sur une politique d’aides 
fournis aux pays en développement. L’objet de cet article est de nuancer le rôle 
exercé par cette dernière en interrogeant le poids des facteurs communicationnels 
dans l’accomplissement des objectifs politiques de l’Etat.  

Mots clés: diplomatie publique, politique étrangère, agence américaine 
pour le développement. 
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 مقدمة:

املصوووووووووال، القوميوووووووووة، وهوووووووووذا موووووووووا يجعلهوووووووووا تقووووووووووم علوووووووووى تحديووووووووود  عمليوووووووووة علوووووووووىالسياسوووووووووة الخارجيوووووووووة  تنطووووووووووي  

املراحوووووووووول تبوووووووووودأ موووووووووون التصووووووووووور مووووووووووم ا  تووووووووووى مووووووووووم التنفيووووووووووذ، وذلووووووووووك موووووووووون خووووووووووالل التقووووووووووويم االسوووووووووو راتي ي مجموعوووووووووة موووووووووون 

ملاهيوووووووووووة األهوووووووووووداف املطلويوووووووووووة، واملتاحوووووووووووة موووووووووووع األخوووووووووووذ بعوووووووووووي  االعتبوووووووووووار طبيعوووووووووووة الن وووووووووووام الووووووووووودولي بموووووووووووا يتوافوووووووووووق و ليوووووووووووات 

 رى.التنسيق الداخلي للدولة والوسائل التي تمكن الدولة من نقل  رائها ورغباتها إلى دول أخ

وموووووووووووووون هوووووووووووووووذا املنطلووووووووووووووق كانوووووووووووووووت العالقووووووووووووووة بوووووووووووووووي  الدبلوماسووووووووووووووية والسياسوووووووووووووووة الخارجيووووووووووووووة عالقوووووووووووووووة ترابطيوووووووووووووووة 

تكامليووووووووة باعتبارهووووووووا أداة موووووووون أدوات تنفيووووووووذ السياسووووووووة الخارجيووووووووة، وتعتموووووووود فووووووووي ذلووووووووك علووووووووى  ووووووووت  الوسووووووووائل املتوووووووووافرة 

 لديها سواء كانت هذه الوسائل هي وسائل رسمية أو غير رسمية.

جديوووووووودة غيوووووووور رسوووووووومية فرضووووووووها الواقووووووووع الوووووووودولي والت يوووووووورات السياسووووووووية والتووووووووي فقوووووووود كهوووووووورت بووووووووذلك نعوووووووووت 

سووووووووووومحت بانعكوووووووووووال صوووووووووووفات الشوووووووووووعوم املكونوووووووووووة للوحووووووووووودات السياسوووووووووووية علوووووووووووى املمارسوووووووووووة الدبلوماسوووووووووووية مووووووووووون خوووووووووووالل 

إعوووووووووادة الن ووووووووور فوووووووووي دور الفووووووووورد فوووووووووي تنفيوووووووووذ أهوووووووووداف العمليوووووووووات السياسوووووووووية السووووووووويما الشووووووووو و  الخارجيوووووووووة بصوووووووووورة غيووووووووور 

ال صووووووووويلة السهائيوووووووووة للسياسوووووووووة الخارجيوووووووووة لدولتوووووووووه تعنيوووووووووه هوووووووووو ولووووووووو س ال ووووووووواكم وحوووووووووده،  رسووووووووومية، ووبوووووووووي الفووووووووورد بووووووووو  

األمووووووووووووور الوووووووووووووذي سووووووووووووومح بممارسوووووووووووووة الدبلوماسوووووووووووووية فوووووووووووووي سووووووووووووو يل تحقيوووووووووووووق أهوووووووووووووداف السياسوووووووووووووة الخارجيوووووووووووووة ومووووووووووووون خوووووووووووووالل 

االسوووووووتجابة إلووووووووى اهتمامووووووووات النوووووووال بال يوووووووواة العامووووووووة دوليووووووووا وإضوووووووفاء الصووووووووفة الشووووووووعبية علوووووووى العموووووووول الدبلوما وووووووو ي فووووووووي 

  بالدبلوماسوووووووووية العاموووووووووة، والتقليووووووووول مووووووووون الطقوووووووووول ومتطلبوووووووووات البروتوكووووووووووالت الرسووووووووومية واالعتمووووووووواد إطوووووووووار موووووووووا يسوووووووووم

علوووووووووى وسوووووووووائل اإلعوووووووووالم ودورهوووووووووا فوووووووووي تنفيوووووووووذ السياسوووووووووة الخارجيوووووووووة مووووووووون خوووووووووالل ممارسووووووووواتها التوووووووووي تنطلوووووووووق مووووووووون توجهوووووووووات 

طووووووأل لووووووه األهميوووووووة الوووووورأي العووووووام الووووووذي أصووووووبح يشووووووهد نموووووووا كبيوووووورا ممووووووا أمووووووور علووووووى الوووووورأي العووووووام العووووووالمي، األموووووور الووووووذي أع

الكبووووووورى ن ووووووورا ملمارسووووووواته املتنوعوووووووة فوووووووي تر ووووووويد السياسوووووووة الخارجيوووووووة سوووووووواء كوووووووا  م يووووووودا ملوقووووووو  ال كوموووووووة والسووووووولطة 

 .أو معارضا لها

سووووووووووو تمبر سووووووووووويكو  م تلفوووووووووووا عموووووووووووا كوووووووووووا  قبلوووووووووووه،  11ولوووووووووووم يكووووووووووون غريبوووووووووووا أ  يقوووووووووووال إ  عوووووووووووالم بعووووووووووود أحووووووووووودا  

عووووووود فوووووووي اإلمكوووووووا  التنبووووووو   ها،حيوووووووث كوووووووا  حيوووووووث جووووووواءت هوووووووذه األحووووووودا  وغيووووووورت كووووووول القناعوووووووات وأعطوووووووت تحوووووووديات لوووووووم ي

لهووووووووووووا األموووووووووووور العميووووووووووووق علوووووووووووووى الفكوووووووووووور األمريكوووووووووووو  وعلوووووووووووووى ر يووووووووووووة الواليووووووووووووات املتحوووووووووووودة األمريكيوووووووووووووة نفسووووووووووووها ور ي هووووووووووووا للعوووووووووووووالم 

وعالقاتهووووووا بوووووووه وسياسووووووواتها الخارجيوووووووة، حيوووووووث صوووووواغت طرحوووووووا جديووووووودا فوووووووي طبيعوووووووة املعووووووايير التوووووووي سووووووووف تحكوووووووم وتحووووووودد 

طة قائمووووووووووة علووووووووووى التواصوووووووووول بووووووووووي  الشووووووووووعوم وال وووووووووووار الوووووووووودولي، هووووووووووذه العالقووووووووووات وذلووووووووووك موووووووووون خووووووووووالل دبلوماسووووووووووية نشوووووووووو

وهوووووووووذا يتطلوووووووووب إسووووووووو راتيجية جديووووووووودة تتجووووووووواوم موووووووووع األخطوووووووووار ال ديووووووووودة وتت لوووووووووى عووووووووون املفووووووووواهيم الن ريوووووووووة التقليديوووووووووة 

القديموووووووووووة ذات الطوووووووووووابع الرسووووووووووومي، وذلوووووووووووك مووووووووووون خوووووووووووالل الدبلوماسوووووووووووية العاموووووووووووة التوووووووووووي أصوووووووووووبحت أداة رئ سوووووووووووية لتنفيوووووووووووذ 

تحقيووووووووووق أهوووووووووودافها وأولوياتهووووووووووا فووووووووووي تحسووووووووووي  صووووووووووورتها تجوووووووووواه العووووووووووالم، وهووووووووووذا بعيوووووووووودا السياسووووووووووة الخارجيووووووووووة األمريكيووووووووووة و 

عووووووووون العمووووووووول ال كووووووووووم  الرسووووووووومي وإنموووووووووا بوووووووووال ركي  علوووووووووى الووووووووورأي العوووووووووام واملن موووووووووات غيووووووووور ال كوميوووووووووة وهي وووووووووات ا  تموووووووووع 

زيوووووووز املووووووودن  والتوووووووي تعتبووووووور الوسوووووووائل األساسوووووووية لهوووووووذا النووووووووع مووووووون الدبلوماسوووووووية، والتوووووووي تسوووووووعى اإلدارة األمريكيوووووووة الوووووووى تع

 أنشط ها من أجل إعادة تلميع صورة الواليات املتحدة األمريكية وإحالل السالم الدولي.

 ومن هذا املنطلق فإنه البد من طرح إ كالية ضرورية لهذه الدراسة وهي:



 بودردابن منيرة أ. "   دور الوكالة األمريكية للتنمية: دراسة في الدبلوماسية العامة للواليات املتحدة األمريكية"

 

2016( جويلية  09العدد التاسع )                                                      املجلة الجزائرية لألمن والتنمية 121  

 

فوووووووووي تنفيوووووووووذ أهوووووووووداف وأولويوووووووووات السياسوووووووووة  األمريكيوووووووووةموووووووووا هوووووووووو الووووووووودور اإلسووووووووو راتي ي للدبلوماسوووووووووية العاموووووووووة 

 ها لدي العالم ؟الخارجية وتحسي  صورت

 ماذا نقصد بالدبلوماسية العامة؟ -

 في تنفيذ السياسة الخارجية؟ األمريكيةما هي أهم برامج وأهداف الدبلوماسية العامة  -

 ؟ أمريكاهل يمكن اعتبار الدبلوماسية العامة أداة لتحسي  وتلميع صورة  -

  امة؟الدبلوماسية العأنشطة  للتنمية في تفعيل األمريكيةما دور الوكالة  -

 و س تم ال ركي  على طرحي  رئ سيي :

هووووووووووووووي أداة رئ سووووووووووووووية موووووووووووووون أدوات تنفيووووووووووووووذ السياسووووووووووووووة الخارجيووووووووووووووة، والتووووووووووووووي  األمريكيووووووووووووووةالدبلوماسووووووووووووووية العامووووووووووووووة  -

تسوووووووووووووعى لبنووووووووووووواء عالقوووووووووووووات موووووووووووووع دول العوووووووووووووالم خوووووووووووووار  اإلطوووووووووووووار الرسووووووووووووومي،الهدف مسهوووووووووووووا هوووووووووووووو تعزيوووووووووووووز األنشوووووووووووووطة 

الرسووووووووووومية لتنفيوووووووووووذ سياسوووووووووووة خارجيوووووووووووة ر ووووووووووويدة وتووووووووووووفير األدوات وا ليوووووووووووات التوووووووووووي تووووووووووو مر فوووووووووووي سوووووووووووير األحووووووووووودا  

 .عملية التواصل املبا ر بي  الشعوم واألممواألزمات وتسهل على صناع القرار السيا  ي 

أ  الدبلوماسوووووووووووووووية العاموووووووووووووووة األمريكيوووووووووووووووة هوووووووووووووووي  ليوووووووووووووووة تهووووووووووووووودف بالدرجوووووووووووووووة األولوووووووووووووووى إلوووووووووووووووى تحسوووووووووووووووي   -

صووووووووووووورة الواليووووووووووووات املتحوووووووووووودة األمريكيووووووووووووة تجوووووووووووواه العووووووووووووالم وتعزيووووووووووووز سياسوووووووووووو ها تجوووووووووووواه العديوووووووووووود موووووووووووون املنوووووووووووواطق، وذلوووووووووووووك 

ياسووووووووة الخارجيووووووووة وفوووووووق أبعوووووووواد هووووووووذا النوووووووووع باالبتعووووووواد عوووووووون القوووووووووة وال ووووووورم وإعووووووووادة صووووووووياغة أهووووووووداف وأولويوووووووات الس

 من الدبلوماسية.

 و انطالقا من كل هذا فقد تم تقسيم الدراسة إلى مال  محاور رئ سية:
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 الدبلوماسية العامة: قراءة في املفهوم. 1

مووووووووووووووون ضووووووووووووووومن أنوووووووووووووووواع وأنموووووووووووووووا  النشوووووووووووووووا   "Public Diplomacy" تعتبوووووووووووووور الدبلوماسوووووووووووووووية العاموووووووووووووووة

الدبلوما ووووووووووو ي التوووووووووووي تمارسوووووووووووها مجموعوووووووووووة مووووووووووون الوحووووووووووودات داخووووووووووول ا  تموووووووووووع فوووووووووووي كووووووووووول حركيوووووووووووة التفاعووووووووووول السووووووووووولمي فووووووووووووي 

 اختلفت درجة ال ركي  عليها من دولة إلى أخرى.العالقات الدولية، وا  

وال وووووووووديث عووووووووون الدبلوماسوووووووووية العاموووووووووة يثيووووووووور أمامنوووووووووا نقطوووووووووة مهموووووووووة تتعلوووووووووق بمسووووووووو لة التطوووووووووور الوووووووووذي طووووووووورأ 

علوووووووى نمطيوووووووة النشوووووووا  الدبلوما ووووووو ي والوووووووذي أخوووووووذ ي ووووووور  مووووووون مفهوموووووووه التقليووووووودي ال ووووووويق إلوووووووى مفهوموووووووه املعاصووووووور فوووووووي 

رل غوووووووالي: "كانووووووووت الدبلوماسوووووووية التقليديووووووووة تقووووووووم أساسووووووووا صوووووووورته الواسووووووووعة، وفوووووووي هووووووووذا الصووووووودد يقووووووووول بطووووووورل بطوووووووو

علوووووووووى التعامووووووووول بوووووووووي  ال كوموووووووووات أموووووووووا اليووووووووووم فنتيجوووووووووة النتشوووووووووار التعلووووووووويم والثوووووووووورة الهائلوووووووووة فوووووووووي وسوووووووووائل االتصوووووووووال فوووووووووإ  

 الدولووووووووووة تحووووووووووواول أ  تكوووووووووووو  لهوووووووووووا عالقوووووووووووات مبا ووووووووووورة مووووووووووع الشوووووووووووعوم و سوووووووووووم  هوووووووووووذا األسووووووووووولوم بالدبلوماسوووووووووووية العاموووووووووووة"

 .(149، صفحة 2002)السامرائ ، 
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و عووووووووووووورف مصوووووووووووووطفأل خشووووووووووووويم الدبلوماسوووووووووووووية العاموووووووووووووة مووووووووووووون خوووووووووووووالل قولوووووووووووووه: "يفتقووووووووووووود الوووووووووووووبع  للتعريووووووووووووو  

الكالسووووووووويك  ملفهووووووووووم الدبلوماسوووووووووية الوووووووووذي يعرفهوووووووووا بامهوووووووووا ل ووووووووووء حكوموووووووووات الووووووووودول املسوووووووووتقلة فوووووووووي عالقاتهوووووووووا الرسووووووووومية 

أهوووووووووداف السياسووووووووة الخارجيوووووووووة، علوووووووووى أسووووووووال أ  هوووووووووذا التعريووووووووو  إلووووووووى املنووووووووواورة وتر وووووووويد إمكانياتهوووووووووا املتاحوووووووووة لتحقيووووووووق 

يقصوووووووووور العمووووووووووول الدبلوما ووووووووووو ي علوووووووووووى ن بوووووووووووة دبلوماسووووووووووية مح رفة،فالدبلوماسوووووووووووية فوووووووووووي مفهومهوووووووووووا ال وووووووووووديث ال تقتصووووووووووور 

علوووووووووى الدبلوماسوووووووووويي  ا   وووووووووورفي  ولكسهووووووووووا ت ووووووووووم إلووووووووووى جانووووووووووب ذلوووووووووك ف ووووووووووات أخوووووووووورى ال سوووووووووويما السياسوووووووووويي  الووووووووووذين لوووووووووو س 

، 2002)السووووووووووووامرائ ،  وفووووووووووون وهوووووووووووي موووووووووووا يقصوووووووووووود  هوووووووووووا بالدبلوماسوووووووووووية العاموووووووووووة"لوووووووووووديهم درايوووووووووووة بالدبلوماسوووووووووووية كنشووووووووووووا  

 .(150صفحة 

الدبلوماسووووووووووووووية العامووووووووووووووة ال تقتصوووووووووووووور علووووووووووووووى نشوووووووووووووواطات ال كومووووووووووووووة موووووووووووووون موووووووووووووو تمرات وتفوووووووووووووواو  فووووووووووووووي إطووووووووووووووار ف

لتحقيوووووووووووق التنميوووووووووووة املن مووووووووووات الدوليوووووووووووة ولكسهووووووووووا تشووووووووووومل التجمعووووووووووات الشوووووووووووعبية فووووووووووي كووووووووووول تحسووووووووووي  وسوووووووووووائل االتصووووووووووال 

والتفوووووووووواهم والتعوووووووووواو  بووووووووووي  النووووووووووال، وهووووووووووي موووووووووون أهووووووووووم العواموووووووووول فووووووووووي قيووووووووووادة السياسووووووووووة العامووووووووووة وتسوووووووووووية العديوووووووووود موووووووووون 

املشوووووووواكل فووووووووي ا ونووووووووة األخيوووووووورة، وهووووووووي تنبووووووووع موووووووون الشووووووووعب ولوووووووو س موووووووون طوووووووورف دبلوماسوووووووويي  رسووووووووميي  ويوسووووووووائل  ووووووووعبية 

فوووووووواعالت غيوووووووور الرسوووووووومية بووووووووي  الكيانووووووووات عبووووووووارة عوووووووون مووووووووزيج موووووووون االتصوووووووواالت والت إمهووووووووا .لل فووووووووات علووووووووى التفوووووووواهم الوووووووودولي

السياسوووووووووووية املعاصووووووووووورة وغيرهوووووووووووا مووووووووووون األطوووووووووووراف داخووووووووووول املسووووووووووورح العوووووووووووالمي، وذلوووووووووووك مووووووووووون خوووووووووووالل املن موووووووووووات الشوووووووووووعبية 

  .(Selim, 2010) وال ماعات األهلية والهي ات غير ال كومية

ن القووووووووووووووول أ  الدبلوماسووووووووووووووية ومهمووووووووووووووا اختلفووووووووووووووت التعوووووووووووووواري  التووووووووووووووي وردت  هووووووووووووووذا الخصووووووووووووووو  فإنووووووووووووووه يمكوووووووووووووو

العامووووووووووة تركووووووووووز فووووووووووي جوهرهووووووووووا علووووووووووى أسووووووووووال إقامووووووووووة عالقووووووووووات مبا وووووووووورة مووووووووووع الشووووووووووعوم بصوووووووووورف الن وووووووووور عوووووووووون الوسووووووووووائل 

املتبعووووووووة فووووووووي ذلووووووووك، وذلووووووووك موووووووون خووووووووالل األنشووووووووطة التووووووووي تب هووووووووا الدولووووووووة املمثلووووووووة فووووووووي  ووووووووع ها لكسووووووووب الوووووووورأي العووووووووام خووووووووار  

قاتهوووووووووووووووووا واتصووووووووووووووووواالتها مثووووووووووووووووول النقابوووووووووووووووووات نشوووووووووووووووووا  السوووووووووووووووووفارات والبعثوووووووووووووووووات الرسمية،مسوووووووووووووووووت دمة كووووووووووووووووول إمكاناتهوووووووووووووووووا وعال

ال كوميوووووووووة، فهووووووووووي فوووووووووي مفهومهووووووووووا الواسوووووووووع تع وووووووووو  العماليوووووووووة ومن موووووووووات ا  تمووووووووووع املووووووووودن  وغيرهووووووووووا مووووووووون املن مووووووووووات غيووووووووور 

بووووووووواملواق  اإلسووووووووو راتي ي واإلجوووووووووراءات التوووووووووي تسوووووووووعى مووووووووون خاللهوووووووووا إلوووووووووى تحقيوووووووووق األهوووووووووداف املرجووووووووووة، فهوووووووووي بوووووووووذلك سووووووووومة 

دل األفكوووووووووار ومهم هوووووووووا العامليوووووووووة هوووووووووي أمووووووووور أسا ووووووووو ي لعالقاتوووووووووه موووووووووع مالزموووووووووة للمجتمعوووووووووات الديمقراطيوووووووووة قائموووووووووة علوووووووووى تبوووووووووا

  (.2011 )ل نة استثمارية لش و  الدبلوماسية العامة، الشعوم األخرى 

هوووووووي تلوووووووك النشووووووواطات الدبلوماسوووووووية التوووووووي تتجوووووووه   Public Diplomacyفالدبلوماسوووووووية العاموووووووةإذ  

إلوووووووووووى م اطبوووووووووووة ال مووووووووووواهير الشوووووووووووعبية بوسوووووووووووائل  ووووووووووووعبيه إليجووووووووووواد عالقوووووووووووات مبا ووووووووووورة بوووووووووووي  الشوووووووووووعوم، والدبلوماسووووووووووووية 

العاموووووووووووة تمثووووووووووول صوووووووووووورة التطوووووووووووور الوووووووووووذي طووووووووووورأ علوووووووووووى الدبلوماسوووووووووووية فوووووووووووي القووووووووووور  العشووووووووووورين الوووووووووووذي نجوووووووووووم عووووووووووون التقووووووووووودم 

رى، لووووووووووووذلك فوووووووووووإ  االتصوووووووووووال بالشووووووووووووعب قووووووووووود أعطووووووووووووأل التكنولووووووووووووعي مووووووووووون جهووووووووووووة وعلنيوووووووووووة الدبلوماسوووووووووووية موووووووووووون جهوووووووووووة أخووووووووووو

للدبلوماسوووووووووووية هوووووووووووذه التسووووووووووومية، وي ووووووووووواف إلوووووووووووى ذلوووووووووووك سوووووووووووعي الدبلوماسوووووووووووية لكسوووووووووووب الووووووووووورأي العوووووووووووام الشوووووووووووع ي، وهوووووووووووذا 

التحوووووووول الوووووووذي فرضوووووووته كوووووووروف وأحووووووووال العالقوووووووات الدوليوووووووة جعووووووول مووووووون الدبلوماسوووووووية أ  تكوووووووو  عاموووووووة فوووووووي أهووووووودافها 

 ووسائلها. 

 .وفق برامج وأهداف الدبلوماسية العامة األمريكية تنفيذ السياسة الخارجية .2

سووووووووووووو تمبر فوووووووووووووي إدارة  11إ  اإلسووووووووووووو راتيجية التوووووووووووووي اتبع هوووووووووووووا الواليوووووووووووووات املتحووووووووووووودة األمريكيوووووووووووووة عقوووووووووووووب أحووووووووووووودا  

سياسووووووووووووو ها الخارجيوووووووووووووة أدى إلوووووووووووووى نقوووووووووووووار واسوووووووووووووع أداره عووووووووووووودد مووووووووووووون الخبوووووووووووووراء وا  للوووووووووووووي  األموووووووووووووريكيي  مثووووووووووووول برجنسوووووووووووووك  

" حيووووووووث اعتبووووووووروا أ  اإلدارة  هوووووووووذه "Stephen Walt" وسووووووووتيفن والووووووووت  "Richard Hassوريتشووووووووارد هووووووووال
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" وأمهوووووووا America Aloneاإلسووووووو راتيجية السووووووويما فوووووووي مجوووووووال العالقوووووووات الدوليوووووووة جعلهوووووووا تقووووووو  بمفردهوووووووا فوووووووي العوووووووالم "

 هووووووووذا الووووووووونس  قووووووووود ت لوووووووووت عووووووووون األسوووووووووس التوووووووووي دارت عليهوووووووووا اإلدارات األمريكيوووووووووة املتعاقبوووووووووة منوووووووووذ مهايوووووووووة ال ووووووووورم العامليوووووووووة 

ومن هنوووووووووا بووووووووودأت الواليوووووووووات املتحووووووووودة األمريكيوووووووووة فوووووووووي ،والعمووووووووول مووووووووون خاللهوووووووووا وقياداتهوووووووووا الثانيوووووووووة مووووووووون تشوووووووووكيل تحالفوووووووووات

االج هووووووووووواد مووووووووووون أجووووووووووول تقوووووووووووديم نفسوووووووووووها للعاموووووووووووة باعتبارهوووووووووووا صوووووووووووديقة ول سوووووووووووت عووووووووووودوة، فهنوووووووووووا  أمووووووووووووال طائلوووووووووووة ترصووووووووووود 

وعقووووووووووووول وطاقووووووووووووات كبيوووووووووووورة توكوووووووووووو  ومراكووووووووووووز وهي ووووووووووووات ت سووووووووووووس وسياسووووووووووووات ويوووووووووووورامج تصوووووووووووومم كلهووووووووووووا  هوووووووووووودف تحقيووووووووووووق 

رتها، وهووووووووووووووذا يتطلوووووووووووووب تب وووووووووووووي سياسوووووووووووووة دبلوماسووووووووووووووية ر ووووووووووووويدة تسووووووووووووومح بم اطبوووووووووووووة هووووووووووووووذه األهوووووووووووووداف والتحسوووووووووووووي  لصوووووووووووووو 

الشوووووووووعوم مبا ووووووووورة عووووووووون طريوووووووووق تشوووووووووكيالت غيووووووووور رسووووووووومية موجوووووووووودة فوووووووووي نسووووووووويج ا  تموووووووووع والتوووووووووي تعبووووووووور عووووووووون قطاعوووووووووات 

 .(Botes, 2007, p. 90) حيوية فيها وذلك بعيدا عن اإلطار الرسمي الخا  بال كومات

وانطالقوووووووووا مووووووووون هوووووووووذا أصوووووووووبحت الدبلوماسوووووووووية األمريكيوووووووووة هوووووووووي دبلوماسوووووووووية تتصووووووووول بالشوووووووووعوم وذلوووووووووك فوووووووووي 

والتووووووووي تشوووووووومل كوووووووول ال وانووووووووب واألنشووووووووطة التووووووووي   Public Diplomacyإطووووووووار مووووووووا يسووووووووم  بالدبلوماسووووووووية العامووووووووة 

علوووووووووووى تن وووووووووور  فيهووووووووووا الخارجيووووووووووة األمريكيووووووووووة فيمووووووووووا بووووووووووي  الوووووووووودول، وذلووووووووووك  هوووووووووودف رعايووووووووووة املصووووووووووال، القوميووووووووووة األمريكيووووووووووة 

الصوووووووووووعيد الرسووووووووووومي وغيووووووووووور الرسووووووووووومي بموووووووووووا فوووووووووووي ذلوووووووووووك جوانوووووووووووب اإلعوووووووووووالم والفووووووووووون والووووووووووودعم التنمووووووووووووي والتبوووووووووووادل العلموووووووووووي 

 والثقافة والندوات ال وارية.

 وقد ريط هذا النوع من الدبلوماسية في الفكر األمريك  ب مرين متكاملي  هما: 

تحسوووووووووووووي  صوووووووووووووورة الواليوووووووووووووات املتحووووووووووووودة األمريكيوووووووووووووة وتفكيوووووووووووووك  ؛ ومانيوووووووووووووا دعوووووووووووووم املصوووووووووووووال، األمريكيوووووووووووووة. ؛ أوال

سووووووووء الفهوووووووم الوووووووذي قووووووود ينشووووووو  فوووووووي الووووووودول وا  تمعوووووووات ا ختلفوووووووة جوووووووراء اإلصووووووورار علوووووووى تحقيوووووووق أمريكوووووووا ملصوووووووال ها فووووووووي 

 العالم وحزمها وصرام ها في إنجاز ذلك.

 واملالحوووووووووو  فوووووووووووي الوقوووووووووووت الوووووووووووراهن هوووووووووووو تكووووووووووور س الدبلوماسووووووووووية العاموووووووووووة مع وووووووووووم مقووووووووووودراتها لتحقيوووووووووووق األمووووووووووور

الثووووووووان  أي تحسووووووووي  الصووووووووورة وتفكيووووووووك سوووووووووء الفهووووووووم، ذلوووووووووك أ  الهوووووووودف األول وهووووووووو تعزيووووووووز املصووووووووال، القوميووووووووة يبووووووووودو 

 أنووووووووووووه انتقوووووووووووول موووووووووووون دائوووووووووووورة القوووووووووووووة الناعمووووووووووووة أي الخارجيووووووووووووة األمريكيووووووووووووة إلووووووووووووى دائوووووووووووورة العسووووووووووووكرية الفجووووووووووووة أي البنتوووووووووووواغو  

 .(2004)ال روم، 

الواليوووووووووووووات املتحووووووووووووودة األمريكيووووووووووووووة تزايووووووووووووود دور الدبلوماسوووووووووووووية العامووووووووووووووة سووووووووووووو تمبر علووووووووووووووى  11فمنوووووووووووووذ   موووووووووووووات 

بقووووووووووووة أكبووووووووووور ممووووووووووووا كانوووووووووووت عليووووووووووووه، حيوووووووووووث رأت الواليووووووووووووات املتحووووووووووودة األمريكيوووووووووووة ضوووووووووووورورة إعوووووووووووادة التفكيوووووووووووور فوووووووووووي عالقاتهووووووووووووا 

وأنشووووووووط ها الدبلوماسووووووووية، لوووووووو س فقووووووووط فووووووووي إعووووووووادة اسووووووووتثمار الدبلوماسووووووووية الرسوووووووومية وإنمووووووووا أي ووووووووا فووووووووي دراسووووووووة البعوووووووود 

ي العووووووووووووالم الخووووووووووووارعي، ومحاولووووووووووووة تعزيووووووووووووز املصوووووووووووول ة الوطنيووووووووووووة وتحقيووووووووووووق األهووووووووووووداف اإلسوووووووووووو راتيجية العوووووووووووام لل كومووووووووووووة فوووووووووووو

 للشوووووووووو و  الدوليووووووووووة، وذلووووووووووك بمشوووووووووواركة قطاعووووووووووات الوووووووووورأي العووووووووووام العووووووووووالمي لتلووووووووووك األهووووووووووداف اإلسوووووووووو راتيجية وتطويرهووووووووووا

(Ross, 2002, p. 75).  

خاصووووووووووة فالواليوووووووووات املتحوووووووووودة األمريكيوووووووووة قوووووووووود أدركووووووووووت أ  مموووووووووة خلووووووووووال وا ووووووووو ا فووووووووووي صووووووووووورتها لووووووووودى العووووووووووالم 

وهوووووووووو األمووووووووور الوووووووووذي أمووووووووور بصوووووووووورة كبيووووووووورة علوووووووووى سياسووووووووو ها الخارجيوووووووووة وأهووووووووودافها فوووووووووي العوووووووووالم العر ووووووووو   العوووووووووالم اإلسوووووووووالم ،

قوووووووة واقعوووووووة يجوووووووب بشوووووووكل سووووووول ي لوووووووذلك كوووووووا  علوووووووى الواليوووووووات املتحووووووودة األمريكيوووووووة أ  تتعامووووووول موووووووع األمووووووور علوووووووى أنوووووووه حقي

التعامووووووول معهوووووووا بحووووووور   وووووووديد، وكهووووووورت أهميوووووووة القووووووووة الناعموووووووة فوووووووي تحقيوووووووق األمووووووون وقووووووود كهووووووور ذلوووووووك بشوووووووكل وا ووووووو، 

أمريكيووووووووة علوووووووووى العووووووووراق والتووووووووي أكهووووووووورت اسووووووووتطالعات الووووووووورأي توووووووودنيا هووووووووائال فوووووووووي  ووووووووعبية الواليوووووووووات -فووووووووي ال وووووووورم األنجلوووووووووو
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ي الووووووووودول اإلسوووووووووالمية التوووووووووي طبقوووووووووا للر يوووووووووة املتحووووووووودة األمريكيوووووووووة ويريطانيا،كموووووووووا وصووووووووولت  وووووووووعبية أمريكوووووووووا إلوووووووووى أدناهوووووووووا فووووووووو

األمريكيووووووووة والبريطانيووووووووة تحتووووووووا  إلووووووووى دعمهووووووووا موووووووون أجوووووووول املسوووووووواعدة فووووووووي تعقووووووووب اإلرهووووووووابيي  واألموووووووووال امللومووووووووة واألسوووووووول ة 

 .(Nye, Public diplomacy in the 21st centry , 2004) الخطيرة

وجووووووووووودير بالوووووووووووذكر أ  الدبلوماسوووووووووووية العاموووووووووووة للواليوووووووووووات املتحووووووووووودة األمريكيوووووووووووة يمكووووووووووون تقسووووووووووويمها إلوووووووووووى موووووووووووال  

" وذلووووووك تما وووووويا مووووووع أهوووووودافها ووسووووووائلها فووووووي تحقيووووووق أولويووووووات "Joseph Nyeأبعوووووواد رئ سووووووية حسووووووب جوزيوووووو  نوووووواي 

 السياسة الخارجية األمريكية:

" والتووووووووي Daily Communication" هوووووووو ذلوووووووك املتعلوووووووق باالتصوووووووال اليووووووووم  بال مووووووواهير البعدددددددد األو : -

تع ووووووووووووو  ضووووووووووووورورة االسوووووووووووووتعداد الووووووووووووودائم لعمليوووووووووووووة تقوووووووووووووديم املعلوموووووووووووووات بصوووووووووووووورة سووووووووووووور عة، وذلوووووووووووووك مووووووووووووون خوووووووووووووالل أنشوووووووووووووطة 

 السووووووووووفارات األمريكيووووووووووة فووووووووووي إطووووووووووار نوووووووووودواتها ومقابالتهووووووووووا وزياراتهووووووووووا وتصووووووووووريحاتها  هوووووووووودف االتصووووووووووال املبا وووووووووور بال موووووووووواهير.

  عووووووووون الشووووووووو و  العاموووووووووة بالسوووووووووفارات األمريكيوووووووووة باإلكثوووووووووار وفوووووووووي هوووووووووذا الصووووووووودد فقووووووووود توووووووووم  مطالبوووووووووة السوووووووووفراء املسووووووووو ولي

مووووووون األحاديوووووووث والتصوووووووريحات العلنيوووووووة حوووووووول املوضووووووووعات التوووووووي تمثوووووووول أهميوووووووة فوووووووي الووووووودول واملنووووووواطق التوووووووي تكوووووووو  فيهووووووووا 

بعثووووووووواتهم الدبلوماسوووووووووية، وذلوووووووووك إلحووووووووودا  ال ووووووووووار املبا ووووووووور بوووووووووي  الووووووووودول مووووووووون خوووووووووالل اإلي ووووووووواح والتفسوووووووووير ل هوووووووووداف 

  حدة األمريكية لتحقيقها من وراء هذه اإلس راتيجيةالتي تسعى الواليات املت

" بحيوووووووووث يعمووووووووول هوووووووووذا Strategy Communication: فهوووووووووو االتصوووووووووال اإلسووووووووو راتي ي "البعددددددددددد ال دا دددددددددد  -

البعوووووووود علوووووووووى محاولوووووووووة تحقيووووووووق نووووووووووع مووووووووون االتسوووووووواق واالن ووووووووو ام بوووووووووي  الرسووووووووائل ا ختلفوووووووووة التوووووووووي تب هووووووووا جهوووووووووات م تلفوووووووووة 

 ,Nye) فوووووي ذلووووووك تكوووووو  أ ووووووبه بحمووووووالت الدعايوووووة اإلعالنيووووووة أو السيا وووووو يتحوووووت مسووووووم  الدبلوماسوووووية العامووووووة ولعوووووول 

Public diplomacy in the 21st centry , 2004).  

" فووووووووووووي هووووووووووووذا الصوووووووووووودد أ  دور السووووووووووووفارات ال يقتصوووووووووووور علووووووووووووى االتصووووووووووووال "Mahoutiيووووووووووووذكر السوووووووووووويد موووووووووووواهوت 

اإلسوووووووو راتي ي، وذلووووووووك موووووووون خووووووووالل املعلومووووووووات التووووووووي تعوووووووودها  اليووووووووم  فقووووووووط وإنمووووووووا يوووووووورتبط أي ووووووووا بمووووووووا يسووووووووم  باالتصوووووووال

علوووووووى  وووووووبكة األن رنوووووووت ووسوووووووائل اإلعوووووووالم وإعوووووووداد العديووووووود مووووووون البووووووورامج التبادليوووووووة فوووووووي  وووووووت  املسوووووووتويات، بحيوووووووث تقووووووووم 

باختيووووووووار هوووووووو الء الووووووووذين سوووووووووف يشوووووووواركو  فووووووووي تلووووووووك البووووووووورامج مثوووووووول برنووووووووامج التبووووووووادل الق ووووووووائ  بووووووووي  مصوووووووور والواليوووووووووات 

  .(12، صفحة 2006)عبد الفتاح،  املتحدة األمريكية

" موووووووع أفوووووووراد Relationships Building: هوووووووو بنووووووواء وتطووووووووير عالقوووووووات طويلوووووووة املووووووودى "البعددددددددد ال ددددددددال  -

يعكووووووووووووووس محتوووووووووووووووى الدبلوماسووووووووووووووية العامووووووووووووووة  ياألموووووووووووووور الووووووووووووووذوم سسووووووووووووووات عوووووووووووووون طريووووووووووووووق دورات التوووووووووووووودريب واملوووووووووووووو تمرات، 

األمريكيووووووووة والتووووووووي تجمووووووووع بووووووووي  مووووووووال  جوانووووووووب هووووووووي ال انووووووووب "املفوووووووواهيمي" والووووووووذي يهوووووووودف للتعريوووووووو  بووووووووالقيم السياسووووووووية 

بشووووووووووكل مجوووووووووورد أي يتعوووووووووور  للمفوووووووووواهيم العامووووووووووة التووووووووووي يمكوووووووووون أ  تطبووووووووووق فووووووووووي أي مجتمووووووووووع ول سووووووووووت خاصووووووووووة بووووووووووا  تمع 

يد والثوووووووووووان  هوووووووووووو ال انوووووووووووب املعلوموووووووووووات  والوووووووووووذي يهووووووووووودف األمريكوووووووووو  وحوووووووووووده مثووووووووووول الديمقراطيوووووووووووة ومبووووووووووواد  ال كوووووووووووم الر وووووووووو

للتعريوووووووووو  بووووووووووا  تمع األمريكوووووووووو  موووووووووون حيووووووووووث قيمووووووووووه وانجازاتووووووووووه ومشوووووووووواكله وهويتووووووووووه، أمووووووووووا ال انووووووووووب الثالووووووووووث هووووووووووو جانووووووووووب 

بووووووووووه فووووووووووي دول العووووووووووالم  يحتووووووووووذىنموووووووووووذعي والووووووووووذي يقوووووووووودم الواليووووووووووات املتحوووووووووودة األمريكيووووووووووة باعتبارهووووووووووا نموذجووووووووووا يجووووووووووب أ  

 األخرى.

التووووووووي تعكووووووووس األبعوووووووواد الرئ سووووووووية للدبلوماسووووووووية العامووووووووة األمريكيووووووووة، فوووووووووإ   وانطالقووووووووا موووووووون هووووووووذه األهووووووووداف

الواليوووووووووووات املتحووووووووووودة األمريكيوووووووووووة تسوووووووووووعى إلوووووووووووى تحسوووووووووووي  سوووووووووووبل م اطبوووووووووووة ال كوموووووووووووة األمريكيوووووووووووة لل مووووووووووواهير فوووووووووووي الخوووووووووووار ، 
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وذلووووووووووك  هووووووووووودف تعزيوووووووووووز دور الدبلوماسووووووووووية العاموووووووووووة األمريكيوووووووووووة فووووووووووي تحقيوووووووووووق أهوووووووووووداف وأولويووووووووووات السياسوووووووووووة الخارجيوووووووووووة 

رة تسووووووووومح لهوووووووووا با  اف وووووووووة علوووووووووى مكان هووووووووا باعتبووووووووواره النمووووووووووذ  األنسوووووووووب لعوملوووووووووة  ليوووووووووات الديمقراطيوووووووووة األمريكيووووووووة بصوووووووووو 

 Nye, Soft power the means to) واملشوووواركة الشوووووعبية فووووي ال ووووووار والتعوووواو  الووووودولي علووووى أكمووووول وجووووه

success in world politics, 2007). 

أ  هنووووووووووووووا  فريقووووووووووووووا للوووووووووووووورد السوووووووووووووور ع يووووووووووووووزود املووووووووووووووواطني  غيوووووووووووووور ال كوووووووووووووووميي  وقوووووووووووووود أكوووووووووووووودت وكيلووووووووووووووة الوووووووووووووووزراء 

ا   وووووورفي  فوووووووي مجووووووال الدبلوماسوووووووية العامووووووة بووووووواملواد التووووووي يحتاجومهوووووووا للوووووورد علوووووووى املعلومووووووات امل وووووووللة، وقوووووود توووووووم  إنشووووووواء 

محوووووووواور إقليميووووووووة تووووووووووفر وجووووووووود نووووووووواطقي  رسووووووووميي  فوووووووووي األموووووووواكن األساسوووووووووية ومووووووووا زاد األمووووووووور فاعليووووووووة هوووووووووو كهووووووووور ممثلوووووووووي 

ات املتحوووووووودة األمريكيووووووووة فووووووووي وسووووووووائل اإلعووووووووالم السوووووووويما العرييووووووووة مسهووووووووا وهووووووووذا مووووووووا سوووووووومح للسووووووووفراء والدبلوماسوووووووويي  الواليوووووووو

بالتعوووووووووواط  مبا وووووووووورة مووووووووووع ال موووووووووواهير األجن يووووووووووة بمسوووووووووواعدة ال هووووووووووات غيوووووووووور الرسوووووووووومية، األموووووووووور الووووووووووذي يعكووووووووووس دور هووووووووووذه 

رجيوووووووة األمريكيوووووووة فوووووووي األطوووووووراف فوووووووي مجوووووووال الدبلوماسوووووووية العاموووووووة مووووووون أجووووووول تحقيوووووووق أهوووووووداف وأولويوووووووات السياسوووووووة الخا

تعزيووووووووووز ال وووووووووووار واالتصووووووووووال املبا وووووووووور بال موووووووووواهير، والتووووووووووي أصووووووووووبحت موووووووووون املعووووووووووايير األساسووووووووووية املعتموووووووووودة لل رقيووووووووووة علووووووووووى 

مسووووووووووووتوى السوووووووووووولك الخووووووووووووارعي خاصووووووووووووة فيموووووووووووووا يتعلووووووووووووق بوووووووووووودور وسووووووووووووائل اإلعووووووووووووالم والووووووووووووورأي العووووووووووووام فووووووووووووي تنفيووووووووووووذ السياسوووووووووووووة 

 .األوسطخاصة في منطقة الشرق  مةووفق الدبلوماسية العا الخارجية األمريكية وفق مستويات عالية

 :أداة لتفعيل الدبلوماسية العامة األمريكية" كUSAID"للتنمية  األمريكيةالوكالة . 3

وكالوووووووووووة غيووووووووووور حكوميوووووووووووة مسوووووووووووتقلة تسوووووووووووتلم  ب مهوووووووووووا" USAIDالوكالوووووووووووة األمريكيوووووووووووة للتنميوووووووووووة الدوليوووووووووووة "تعووووووووووورف 

التوجيوووووووووووووه واإلر ووووووووووووواد مووووووووووووون وزارة الخارجيوووووووووووووة األمريكيوووووووووووووة حيوووووووووووووث تقووووووووووووووم هوووووووووووووذه الوكالوووووووووووووة بووووووووووووودعم التنميوووووووووووووة االقتصوووووووووووووادية 

الناج وووووووووة علوووووووووى املووووووووودى الطويووووووووول وتطووووووووووير مشوووووووووار ع السياسوووووووووة الخارجيوووووووووة األمريكيوووووووووة،وذلك عووووووووون طريوووووووووق دعوووووووووم النموووووووووو 

ة ومنووووووووع الا اعوووووووووات واملسووووووووواعدات اإلنسووووووووانية، حيوووووووووث تعمووووووووول االقتصووووووووادي فوووووووووي مجوووووووووال الزراعووووووووة والتجوووووووووارة والديمقراطيووووووووو

فوووووووي تعووووووواو  وميوووووووق موووووووع ال معيوووووووات الخاصوووووووة التوووووووي تقووووووووم بالعمووووووول التطووووووووبي واملن موووووووات ا  ليوووووووة والشوووووووركات األمريكيوووووووة 

 .(CIPE, 2008, p. 12) والوكاالت الدولية وال كومات األخرى والوكاالت األمريكية ال كومية األخرى 

إحووووووووووووودى األطوووووووووووووراف املعنيوووووووووووووة بمجوووووووووووووال التنميوووووووووووووة  "USAID" تعتبووووووووووووور الوكالوووووووووووووة األمريكيوووووووووووووة للتنميوووووووووووووة الدوليوووووووووووووةو 

الدوليوووووووووة فوووووووووي الواليوووووووووات املتحووووووووودة األمريكيوووووووووة مووووووووون خوووووووووالل جملوووووووووة النشووووووووواطات التوووووووووي تسوووووووووعى إلوووووووووى تحقيقهوووووووووا بموووووووووا يتما ووووووووو   

والسياسوووووووة الخارجيوووووووة األمريكيوووووووة مووووووون أجووووووول تحسوووووووي  صوووووووورتها بالنسوووووووبة لبوووووووا ي دول العوووووووالم، وذلوووووووك لووووووودورها الهوووووووام فوووووووي 

السووووووووووابقة ، وفووووووووووي هووووووووووذا السووووووووووياق فقوووووووووود أكوووووووووودت وزيوووووووووورة الخارجيووووووووووة األمريكيووووووووووة مجووووووووووال التنميووووووووووة واملسوووووووووواعدات الخارجيووووووووووة

" علووووووووووى أهميوووووووووووة هوووووووووووذه الوكالووووووووووة فوووووووووووي تعزيوووووووووووز إسوووووووووو راتيجية الواليوووووووووووات املتحووووووووووودة Hilary Clintonهوووووووووويالري كلينتوووووووووووو  "

حيوووووووووووث أكوووووووووووودت أ  التنميوووووووووووة إلوووووووووووى جانوووووووووووب الوووووووووووودفاع  ،2001تجووووووووووواه العوووووووووووالم خاصوووووووووووة بعوووووووووووود أحووووووووووودا  سووووووووووو تمبر األمريكيوووووووووووة 

)كلينتوووووووووووو  تتعهووووووووووود بزيووووووووووادة بووووووووووورامج املسووووووووووواعدات  ي ووووووووووا فوووووووووووي تعزيوووووووووووز األموووووووووون القووووووووووووم  األمريكوووووووووو والدبلوماسووووووووووية تسووووووووووواهم أ

 (2009الخارجية األمريكية، 

جهووووووووووووووود مسوووووووووووووواعدات التنميووووووووووووووة االجتماعيووووووووووووووة واالقتصووووووووووووووادية  وتركووووووووووووووز الوكالووووووووووووووة األمريكيووووووووووووووة للتنميووووووووووووووة علووووووووووووووى

والتحوووووووووورر مووووووووووون األعموووووووووووال السياسوووووووووووية واالقتصوووووووووووادية التوووووووووووي مسوووووووووووت املن موووووووووووات السوووووووووووابقة، فقووووووووووود قاموووووووووووت هوووووووووووذه الوكالوووووووووووة 

بتوحيووووووووود جهوووووووووود املسوووووووووواعدات األمريكيوووووووووة املوجوووووووووودة وعمليووووووووووات املسووووووووواعدات التقنيوووووووووة واالقتصووووووووووادية لوكالوووووووووة التعوووووووووواو  

قوووووووورو  التنميووووووووة ووكووووووووائ  العملووووووووة ا  ليووووووووة ملصوووووووورف االسووووووووتيراد والتصوووووووودير  الدوليووووووووة ونشوووووووواطات القوووووووورو  لتمويوووووووول

ونشوووووووواطات توز وووووووووع الفووووووووائ  الزرابوووووووووي لبرنووووووووامج الووووووووونفط مقابوووووووول ال وووووووووذاء لقسووووووووم الزراعوووووووووة، وذلووووووووك مووووووووون خووووووووالل مكات هوووووووووا 
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املتواجووووووووووودة فوووووووووووي جميوووووووووووع أنحووووووووووواء العوووووووووووالم فوووووووووووي  سووووووووووويا والشووووووووووورق األدنوووووووووووأل وأمريكوووووووووووا الالتينيوووووووووووة واملنطقوووووووووووة الكاري يوووووووووووة وأوريووووووووووووا 

 . (CIPA, 2005, p. 16) اوأوراسي

وتجووووووووووووووووووودر اإل وووووووووووووووووووارة أ  الوكالوووووووووووووووووووة األمريكيوووووووووووووووووووة للتنميووووووووووووووووووووة الدوليوووووووووووووووووووة ومووووووووووووووووووون خوووووووووووووووووووالل بووووووووووووووووووورامج املسوووووووووووووووووووواعدات 

االقتصوووووووووووووادية فهوووووووووووووي تلعوووووووووووووب دورا فعووووووووووووواال فوووووووووووووي رفوووووووووووووع مسوووووووووووووتوى اهتماموووووووووووووات السياسوووووووووووووة الخارجيوووووووووووووة للواليوووووووووووووات املتحوووووووووووووودة 

حيث أ  اسووووووووووووتثمار الوكالووووووووووووة فووووووووووووي البلوووووووووووودا  الناميووووووووووووة الدبلوماسووووووووووووية العامووووووووووووة،موووووووووووون أجوووووووووووول تفعيوووووووووووول أنشووووووووووووطة األمريكيووووووووووووة 

يجعلهووووووا تقوووووودم الفوائووووووود علووووووى املوووووودى الطويووووووول ألمريكووووووا والشووووووعب األمريكووووووو  فقوووووود أصووووووبح ي خوووووووذ التطوووووووير مكانووووووه ا   فوووووووي 

الووووووووووووودفاع والدبلوماسوووووووووووووية ك حووووووووووووود املكونوووووووووووووات األساسوووووووووووووية للسياسوووووووووووووة الخارجيوووووووووووووة األمريكيوووووووووووووة، وهوووووووووووووذا موووووووووووووا يعوووووووووووووزز بووووووووووووورامج 

كهووووووودف مووووووون  الووووووودولي فوووووووي مجوووووووال العالقوووووووات الدوليوووووووة وإحووووووودا  ال ووووووووار بوووووووي  الشوووووووعوم فوووووووي مجوووووووال التنميوووووووةالتعووووووواو  

وهوووووووي بوووووووذلك تسوووووووعى لت ييووووووور العوووووووالم لكووووووو  يصوووووووبح أك ووووووور تح ووووووورا مووووووون خوووووووالل أهوووووووداف الدبلوماسوووووووية العاموووووووة األمريكيوووووووة، 

وتعزيووووووووووز حووووووووول املشووووووووواكل االجتماعيوووووووووة واالقتصوووووووووادية التوووووووووي تعوووووووووان  مسهوووووووووا الشوووووووووعوم فوووووووووي العوووووووووالم مووووووووون وضوووووووووع حووووووووود للفقووووووووور 

بوووووووورامج التنميووووووووة املسووووووووتدامة، والهوووووووودف موووووووون ذلووووووووك هووووووووو الت وووووووو يع علووووووووى تحسووووووووي  تنسوووووووويق املسوووووووواعدات الخارجيووووووووة بووووووووي  

العديووووووووود مووووووووون أنشوووووووووطة وكووووووووواالت حكوموووووووووة الواليوووووووووات املتحووووووووودة األمريكيوووووووووة وممارسوووووووووة األعموووووووووال التجاريوووووووووة ويالتوووووووووالي تعزيوووووووووز 

  .العالقات الدولية وال وار بي  األمم في مجال التنمية

هموووووووة الوكالوووووووة األمريكيوووووووة للتنميوووووووة الدوليوووووووة خاصوووووووة فوووووووي الووووووودول الناميوووووووة فوووووووي توليهوووووووا بووووووورامج فوووووووي لقووووووود تمثلوووووووت م

وإعووووووووادة اعمووووووووار الب وووووووو  التحتيووووووووة وإنعووووووووار االقتصوووووووواد ومبووووووووادرات   مجووووووووال التعلوووووووويم والرعايووووووووة ال وووووووو ية واألموووووووون ال ووووووووذائ

اسوووووووية العاموووووووة تطووووووووير ا  تموووووووع والتنسووووووويق بوووووووي  امل سسوووووووات ال كوميوووووووة، لوووووووذلك فهوووووووي تسوووووووعى فوووووووي إطوووووووار بووووووورامج الدبلوم

 خاصة تجاه العالم العر   بتنفيذ هذه البرامج في أر ع جوانب حيوية وإس راتيجية وهي:

 إعادة العمل في الب   التحتية األساسية. -

 دعم املباد  األساسية لل  ة والتعليم. -

 التوسع في الفر  االقتصادية.  -

 ,USAID, Assistance for Iraq, our commitment to Iraq)تطووووير كفووواءة ومسووو ولية ال كوووم  -

2015) 

وفوووووووووووووي إطوووووووووووووار التحوووووووووووووديات التووووووووووووووي أصوووووووووووووبحت تواجوووووووووووووه الواليوووووووووووووات املتحوووووووووووووودة األمريكيوووووووووووووة والعوووووووووووووالم جعووووووووووووول موووووووووووووون 

خمسووووووووووة أهووووووووووداف أساسووووووووووية تسووووووووووعى والووووووووووذي تمثوووووووووول فووووووووووي  الواليووووووووووات املتحوووووووووودة األمريكيووووووووووة تعيوووووووووود تقيوووووووووويم  ووووووووووامل للتنميووووووووووة

 طار تفعيل أنشطة الدبلوماسية العامة:االوكالة األمريكية للتنمية الدولية في 

" والتووووووووي يكووووووووو  لهووووووووا Supporting transformational devlopementدعووووووووم التنميووووووووة التحويليووووووووة " .أ

بتوووووووودعيم ت ييوووووووورات الصوووووووولة بمكافحووووووووة اإلرهووووووووام وتعزيووووووووز األموووووووون األمريكوووووووو  فووووووووي الووووووووداخل والخووووووووار ، حيووووووووث تقوووووووووم الوكالووووووووة 

أساسووووووووووية فووووووووووي م سسووووووووووات ال كووووووووووم وتقووووووووووديم الخوووووووووودمات فووووووووووي ال وووووووووو ة والتعلوووووووووويم والنمووووووووووو االقتصووووووووووادي موووووووووون أجوووووووووول بنوووووووووواء 

قوووووووووودرات خاصووووووووووة  هووووووووووم يسوووووووووومح ب نووووووووووواء عالقووووووووووات تعوووووووووواو  بووووووووووي  الواليووووووووووات املتحووووووووووودة األمريكيووووووووووة ويووووووووووا ي الوووووووووودول فووووووووووي مجوووووووووووال 

 حقوق اإلنسا  والتنمية ال شرية.

" موووووووووون خووووووووووالل محاول هووووووووووا Strengthening fragile statesمسوووووووووواعدة الوووووووووودول الهشووووووووووة والفقيوووووووووورة " .م

سووووووو تمبر كشوووووووفت  11لتحقيوووووووق تقووووووودم وتنميوووووووة  ووووووواملة لهوووووووذه الووووووودول، حيوووووووث صووووووورح رئووووووو س األمووووووون القووووووووم  أ  أحووووووودا  
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علوووووووووى العديووووووووود مووووووووون ا خووووووووواطر، فالووووووووودول ال وووووووووعيفة يمكووووووووون أ  تشوووووووووكل خطووووووووورا كبيووووووووورا علوووووووووى مصوووووووووال  ها الوطنيوووووووووة، هوووووووووذه 

والفسووووووواد والتوووووووي يمكووووووون أ  تكوووووووو  سووووووو با فوووووووي جعووووووول هوووووووذه الووووووودول  الوووووودول والتوووووووي تعوووووووان  مووووووون الفقووووووور وضوووووووع  امل سسوووووووات

 USAID, Meeting the) عرضووووووووة لشووووووووبكات اإلرهووووووووام وعصووووووووابات ا خوووووووودرات داخوووووووول حوووووووودودها وخارجهووووووووا"

chalanger of the twenty first centry , 2004, p. 11)  

" Supporting US geostrategic interestsاألمريكيوووووة "دعوووووم املصووووووال، اإلسووووو راتيجية ال  رافيووووووة  .ت

وذلووووووووك موووووووون خووووووووالل اعتبووووووووار أ  املسوووووووواعدات الخارجيووووووووة التووووووووي تقوووووووودمها الوكالووووووووة هووووووووي أداة قويووووووووة لل فووووووووات علووووووووى مسووووووووتوى 

الوووووووودول ال ليفوووووووووة لسياسوووووووووة الواليوووووووووات املتحوووووووودة األمريكيوووووووووة فوووووووووي الوقوووووووووت الوووووووووذي تحوووووووواول فيوووووووووه كسوووووووووب معاركهوووووووووا الخاصوووووووووة 

الواليوووووووات املتحوووووووودة األمريكيوووووووة أصووووووووبح أوسوووووووع نطاقوووووووا وأك وووووووور تطلبوووووووا موووووووون مجووووووورد كسووووووووب والء بمحاريوووووووة اإلرهوووووووام، فمهووووووووام 

بعوووووووو  القووووووووادة الرئ سوووووووويي ، فمووووووووثال موووووووون املهووووووووم جوووووووودا إبقوووووووواء باكسووووووووتا  متحالفووووووووة مووووووووع الواليووووووووات املتحوووووووودة األمريكيووووووووة فووووووووي 

زدهوووووووارا ال ووووووورم علوووووووى اإلرهوووووووام وفوووووووي املقابووووووول يجوووووووب عليهوووووووا مسووووووواعدتها علوووووووى التحووووووور  نحوووووووو أ  تصوووووووبح أك ووووووور اسوووووووتقرارا وا

 والوصول إلى ا  تمع الديمقراط .

" واملتمثلووووووووووة فووووووووووي Addressing trabsnational problemsمعال وووووووووة املشوووووووووواكل العوووووووووابرة لل وووووووووودود " . 

الق ووووووووايا العامليووووووووة والتووووووووي تعتموووووووود علووووووووى ال هوووووووود ال مووووووووابي والتعوووووووواو  فيمووووووووا بووووووووي  البلوووووووودا  كاملشوووووووواكل ال وووووووو ية العامليووووووووة 

اتفاقيووووووووات التجوووووووووارة الدوليوووووووووة ومكافحوووووووووة األنشوووووووووطة اإلجراميوووووووووة مثووووووووول  فووووووووي مكافحوووووووووة اإليووووووووودز واألمووووووووورا  املعديوووووووووة وإقاموووووووووة

غسووووووويل األموووووووووال واالتجووووووووار بال شوووووووور وا خوووووووودرات، حيووووووووث تقوووووووووم الوكالوووووووة األمريكيووووووووة للتنميووووووووة الدوليووووووووة بوووووووودور قيووووووووادي فووووووووي 

 .هذه املسائل من خالل التصدي للمشاكل الكبيرة التي تهيء للخطر وعدم االستقرار

" فالواليووووووات املتحوووووودة األمريكيووووووة Providing Humanitarian Relef تقووووووديم اإلغامووووووة اإلنسووووووانية " . 

كانووووووووووووت دائمووووووووووووا الرائوووووووووووودة فووووووووووووي مجووووووووووووال املسوووووووووووواعدات اإلنسوووووووووووووانية واإلغامووووووووووووة موووووووووووون الكوووووووووووووار ، وموووووووووووون أكبوووووووووووور املسوووووووووووواهمي  فوووووووووووووي 

املسوووووووواعدات ال ذائيووووووووة التووووووووي سوووووووواعدت علووووووووى مكافحووووووووة ال وووووووووع وا  اعووووووووة فووووووووي م تلوووووووو  أنحوووووووواء العووووووووالم والووووووووذي اعتبرتووووووووه 

ن ت ييوووووووووره، فالوكالوووووووووة األمريكيوووووووووة للتنميوووووووووة الدوليوووووووووة قووووووووود عملوووووووووت علوووووووووى جعووووووووول املسوووووووووتفيدين مووووووووون واجوووووووووب أخال وووووووووي ال يمكووووووووو

هوووووووووذه املسووووووووواعدات علوووووووووى اإلدرا  بووووووووو   هوووووووووذه املسووووووووواعدات هوووووووووي مووووووووون طووووووووورف الواليوووووووووات املتحووووووووودة األمريكيوووووووووة ولهوووووووووذا األمووووووووور 

يوووووووووووة لداعاو  األمريكيوووووووووووةأهميووووووووووة فوووووووووووي منووووووووووواطق موووووووووون العوووووووووووالم خاصوووووووووووة الووووووووووودول التووووووووووي تعرضوووووووووووت ملعووووووووووواداة الواليووووووووووات املتحووووووووووودة 

 .اإلرهابية

وتجووووووووودر اإل وووووووووارة إلوووووووووى أنوووووووووه فوووووووووي إطوووووووووار التحوووووووووديات ال ديووووووووودة التوووووووووي تواجوووووووووه العوووووووووالم تعتبووووووووور سياسوووووووووة التنميوووووووووة 

املسوووووووووتدامة مووووووووون األولويوووووووووات الرئ سوووووووووية ألهوووووووووداف الوكالوووووووووة األمريكيوووووووووة للتنميوووووووووة الدوليوووووووووة، وذلوووووووووك مووووووووون خوووووووووالل مسووووووووواعدة 

عناصوووووووووووور أساسووووووووووووية للتنميووووووووووووة الوووووووووووودول علووووووووووووى رفووووووووووووع قوووووووووووودرتها علووووووووووووى تحسووووووووووووي  نوعيووووووووووووة ال يوووووووووووواة فيها،حيووووووووووووث حووووووووووووددت أر ووووووووووووع 

"، النموووووووووو االقتصوووووووووادي العوووووووووري  القاعووووووووودة Population and healthاملسوووووووووتدامة وهوووووووووي ال ووووووووو ة والسوووووووووكا  "

"Broad-based economie" حمايوووووووووووووة الب  وووووووووووووة ،"Environmental protection  البنووووووووووووواء الوووووووووووووديمقراط ،"

"Building democracyا وفقووووووووووووا ل ووووووووووووروف البلوووووووووووود "، وهووووووووووووذا فووووووووووووي إطووووووووووووار بوووووووووووورامج املسوووووووووووواعدات اإلنمائيووووووووووووة وتعب  هوووووووووووو

االقتصووووووووادية سووووووووواء كانووووووووت البلووووووووودا  الناميووووووووة أو التووووووووي تموووووووور بمرحلوووووووووة انتقاليووووووووة خاصووووووووة فووووووووي أوقوووووووووات األزمووووووووات، مثوووووووول موووووووووا 

 USAID, Meeting) .1991حوووود  مووووع بلوووودا  أوريووووا الشوووورقية والووووديمقراطيات النا وووو ة فووووي أوريووووا و سوووويا فووووي سوووونة 

the chalanger of the twenty first centry , 2004, p. 15) 
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وفووووووووووي هووووووووووذا السووووووووووياق يمكوووووووووون تحديوووووووووود مجموعووووووووووة واسووووووووووعة موووووووووون السياسووووووووووات الرئ سووووووووووية للوكالووووووووووة األمريكيووووووووووة 

حقيوووووووووووق أهوووووووووووداف الدبلوماسوووووووووووية العاموووووووووووة للتنميوووووووووووة فوووووووووووي إطوووووووووووار سياسوووووووووووات التنميوووووووووووة وتقوووووووووووديم املسووووووووووواعدات الخارجيوووووووووووة لت

 االمريكية تتلخص ف النقا  التالية: 

" ويحووووووث مشووووووكلة تنووووووام  Conflict mitigation and managementالصووووووراعات وإدارتهووووووا "ت فيوووووو  حوووووودة  -

 الصراع بحيث تعمل كإطار للسياسة العامة واملباد  التوجيهية للت في  من الصراعات العنيفة.

" فووووي منوووواطق م تلفووووة مووووون Assistance to internally displaced personsتقووووديم املسوووواعدة للمتشووووردين " -

سووووووووووت دام نسوووووووووو  متكاموووووووووول لل وووووووووود موووووووووون التكوووووووووالي  ال شوووووووووورية وتشووووووووووريد السووووووووووكا  وتحقيووووووووووق التنميووووووووووة طويلووووووووووة العوووووووووالم وا

 األجل.

" Guidance on the definition and use of the health programsتوجيهووات لتحديوود بووورامج ال وو ة " -

ول مووووووووون خوووووووووالل مووووووووونح املووووووووووكفي  والشووووووووووركاء مووووووووون األطوووووووووراف األخووووووووورى املعنيوووووووووة ببوووووووووورامج ال ووووووووو ة توجيهوووووووووات  ووووووووواملة حوووووووووو

طبيعووووووووووووووة اسووووووووووووووت دام األموووووووووووووووال ا خصصووووووووووووووة لهووووووووووووووذا القطوووووووووووووواع ووضووووووووووووووع إجووووووووووووووراءات لتقووووووووووووووديم بوووووووووووووورامج أخوووووووووووووورى جديوووووووووووووودة 

 واست دام امل  رات املناسبة لتقييم النتائج على مستوى العالقات بي  الشعوم.

" مووووووووع Core strategies discuss developmentمناقشوووووووة إسووووووو راتيجيات أساسوووووووية لتحوووووووديات التنميوووووووة " -

وجهووووووووات واألولويووووووووات التووووووووي توجووووووووه بوووووووورامج الوكالووووووووة األمريكيووووووووة للتنميووووووووة ووضووووووووع إسوووووووو راتيجيات تحديوووووووود األهووووووووداف والت

تتعلوووووووووق بالتنميوووووووووة علوووووووووى املسوووووووووتوى الخوووووووووارعي، مثووووووووول إسووووووووو راتيجية زيوووووووووادة قووووووووودرة املوووووووووزارعي  والصوووووووووناعات الريفيوووووووووة مووووووووون 

تفعيوووووووووول أجوووووووووول التجووووووووووارة وتحسووووووووووي  التنميووووووووووة االجتماعيووووووووووة واالقتصووووووووووادية وتعزيووووووووووز العلوووووووووووم التكنولوجيووووووووووة واالبتكووووووووووار و 

 التدريب والتوعية اإلنسانية والبحو  التكثيفية.

 Building trade capacity in theبنوووواء القوووودرات التجاريووووة السوووويما فووووي العووووالم النووووام  والوووودول املت لفووووة " -

developing world موووووووووون خوووووووووووالل الت كيوووووووووود علوووووووووووى املشوووووووووواركة فوووووووووووي املفاوضووووووووووات التجاريوووووووووووة وتنفيووووووووووذ االتفاقيوووووووووووات "

  ر  االقتصادية والتجارية.التجارية واالستجابة للف

" وإصووووووالح The traficking in persons strategyإسووووو راتيجية منوووووع التجوووووارة بال شوووووور وحمايوووووة ال ووووو ايا " -

" مووووووووع العموووووووول علووووووووى تعزيووووووووز جهووووووووود تنمويووووووووة أخوووووووورى antitraficking lowوتنفيووووووووذ قووووووووواني  منووووووووع التجووووووووارة بال شوووووووور "

 لالج ي  بصورة مبا رة.مثل تعليم البنات وإقامة العدل وتقديم املساعدات 

" ومحاولووووووة إدمووووووا  أهووووووداف وأنشووووووطة مكافحووووووة الفسوووووواد فووووووي بوووووورامج الوكالوووووووة Anticorruption مكافحووووووة الفسوووووواد " -

 من خالل زيادة االستقرار وتحسي  األمن وت  يع اإلصالح وتطوير القدرة امل سسية.

األمريكيووووووة للتنميووووووة الدوليووووووة  " وذلووووووك موووووون خووووووالل ال وووووو ام الوكالووووووةEducation strategy إسوووووو راتيجية التعلوووووويم " -

بتعزيوووووووووووز تكووووووووووواف  فووووووووووور  ال صوووووووووووول علوووووووووووى التعلووووووووووويم ال يووووووووووود وتنميوووووووووووة القووووووووووووة العاملوووووووووووة والتعلووووووووووويم العوووووووووووالي فوووووووووووي منووووووووووواطق 

 ( USIAD Primer.2012,p12 ) . م تلفة من العالم

لوووووووووذلك يمكووووووووون القوووووووووول أ  الوكالوووووووووة األمريكيوووووووووة للتنميوووووووووة الدوليوووووووووة رغوووووووووم تعووووووووودد اهتماماتهوووووووووا وأنشوووووووووط ها فهوووووووووي 

جوووووووووة األولوووووووووى ويالتنسووووووووويق موووووووووع وزارة الخارجيوووووووووة األمريكيوووووووووة إلوووووووووى تعزيوووووووووز إسووووووووو راتيجياتها التوووووووووي أساسوووووووووها خلوووووووووق تهووووووووودف بالدر 

"، والقووودرة a more secure, democratic and prosperous world" اعوووالم أك ووور أمنوووا وديمقراطيوووة وازدهوووار 
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الدبلوماسووووووووووووية  تفعيووووووووووول أنشووووووووووووطةعلوووووووووووى املسوووووووووووواهمة الفعالوووووووووووة فووووووووووووي تحقيوووووووووووق أهووووووووووووداف السياسووووووووووووة الخارجيوووووووووووة األمريكيووووووووووووة و 

مووووووووووون خوووووووووووالل بووووووووووورامج االزدهوووووووووووار االقتصوووووووووووادي والب  وووووووووووة والتعلووووووووووويم واألسووووووووووورة والعمووووووووووول وال ووووووووووو ة والديمقراطيوووووووووووة العاموووووووووووة 

وال كووووووووووم الرا وووووووووود وإدارة الصووووووووووراعات والا اعووووووووووات الدوليووووووووووة وحمايووووووووووة حقوووووووووووق اإلنسووووووووووا ، وذلووووووووووك لخلووووووووووق التعوووووووووواو  بووووووووووي  

وذلوووووووووووك بالتنسووووووووووويق موووووووووووع العديووووووووووود مووووووووووون الشوووووووووووعوم وتوحيووووووووووود األهوووووووووووداف الدوليوووووووووووة فوووووووووووي تحقيوووووووووووق السوووووووووووالم واألمووووووووووون الووووووووووودولي 

 ال هات التي تعمل على تحقيق أولويات السياسة الخارجية األمريكية.

 خاتمة:

الدبلوماسووووووووووية العامووووووووووة مفهوووووووووووم تتناولووووووووووه أدبيووووووووووات العالقووووووووووات الدوليووووووووووة والسياسووووووووووة الخارجيووووووووووة،  أصووووووووووبحت

ال ووووووووودل بوووووووووي  مووووووووون خاللهوووووووووا ب هميوووووووووة كبووووووووورى لووووووووودى الكثيووووووووور مووووووووون الشوووووووووعوم مووووووووون جهوووووووووة وازديووووووووواد االهتموووووووووام ب وقووووووووود ح يوووووووووت

املوووووووودافعي  واملعارضوووووووووي  علووووووووى الدبلوماسوووووووووية العاموووووووووة ودورهووووووووا فوووووووووي السياسوووووووووة الخارجيووووووووة مووووووووون جهوووووووووة أخوووووووورى، وذلوووووووووك فوووووووووي 

كووووووول التحووووووووالت العامليوووووووة التوووووووي وضوووووووعت علوووووووى ا  وووووووك سووووووويادة الدولوووووووة القوميوووووووة وعرضووووووو ها للكثيووووووور مووووووون االختبوووووووارات التوووووووي 

   سيادة.وصلت بالبع  ل د القول املبالغ من أننا في عصر بدو  دول ويدو 

 د الواليوووووووووووات املتحووووووووووودة األمريكيوووووووووووةلوووووووووووذلك فوووووووووووإ  املالحووووووووووو  أ  الدبلوماسوووووووووووية العاموووووووووووة أصوووووووووووبحت أداة فوووووووووووي يووووووووووو

تسووووووووت دمها موووووووون أجوووووووول إجووووووووراء حوووووووووار مووووووووع  ووووووووعوم الوووووووودول األخوووووووورى وضووووووووما  فهووووووووم  ووووووووعوم العووووووووالم لبع ووووووووها الووووووووبع  

مووووووون خوووووووالل املبووووووواد  والقووووووويم بالصوووووووورة التوووووووي ت ووووووومن  ليوووووووة تحقيوووووووق املصوووووووال، الوطنيوووووووة والقوميوووووووة، مووووووون خوووووووالل التووووووو مير 

لتواصووووووول وال ووووووووار فوووووووي صوووووووناع القووووووورار السيا ووووووو ي مووووووون أجووووووول بلوووووووورة سياسووووووو ها اإلقليميوووووووة وتعزيوووووووز جهودهوووووووا فوووووووي تعميوووووووق ا

وحووووووووول الا اعوووووووووات الدوليوووووووووة، ويالتوووووووووالي الوصوووووووووول إلوووووووووى تحقيوووووووووق أهوووووووووداف وأولويوووووووووات السياسوووووووووة الخارجيوووووووووة، وهوووووووووو الهووووووووودف 

الرئ سووووووووو ي الووووووووووذي ارتبطووووووووووت بوووووووووه أنشووووووووووطة هووووووووووذا النوووووووووووع مووووووووون الدبلوماسووووووووووية حيووووووووووث كانوووووووووت الدبلوماسووووووووووية العامووووووووووة وسوووووووووويلة 

ي قوووووووووود ينشوووووووووو  فووووووووووي الوووووووووودول العرييووووووووووة اسووووووووووت دمها الواليووووووووووات املتحوووووووووودة األمريكيووووووووووة موووووووووون أجوووووووووول تفكيووووووووووك سوووووووووووء الفهووووووووووم الووووووووووذ

وذلووووووووك موووووووون خووووووووالل سياسوووووووواتها  والشوووووووعوم ا ختلفووووووووة موووووووون جووووووووراء اإلصوووووووورار علوووووووى تحقيووووووووق أمريكووووووووا ملصووووووووال ها فووووووووي العوووووووالم،

املتمثلووووووووووة فووووووووووي عوملووووووووووة الثقافووووووووووة الديمقراطيووووووووووة وتحقيووووووووووق التنميووووووووووة فووووووووووي منوووووووووواطق م تلفووووووووووة موووووووووون العووووووووووالم خاصووووووووووة منطقووووووووووة 

 املصال، القومية. تعزيز وهو ما يف ر  به املساعدة في  األوسطالشرق 

فبعووووووود إدرا  الواليووووووووات املتحووووووودة األمريكيووووووووة بووووووو   ممووووووووة خلوووووووال فووووووووي صوووووووورتها لوووووووودى العوووووووالم العر وووووووو ، وأ  هووووووووذا 

 االهتمووووووووووووام ازداداألموووووووووووور قوووووووووووود أموووووووووووور بصووووووووووووورة كبيوووووووووووورة علووووووووووووى سياسوووووووووووواتها الخارجيووووووووووووة وأهوووووووووووودافها وأولوياتهووووووووووووا بشووووووووووووكل سوووووووووووول ي 

اإلدارة األمريكيوووووووووة موووووووووع األمووووووووور علوووووووووى أنوووووووووه  سووووووووو تمبر، حيوووووووووث تعاملوووووووووت 11بالدبلوماسوووووووووية العاموووووووووة السووووووووويما بعووووووووود أحووووووووودا  

حقيقوووووووووووة واقعوووووووووووة يجوووووووووووب التعامووووووووووول معهوووووووووووا بحووووووووووور   وووووووووووديد، ذلوووووووووووك أ  الواليوووووووووووات املتحووووووووووودة األمريكيوووووووووووة أدركوووووووووووت أهميوووووووووووة 

فوووووووي املنطقوووووووة  خاصوووووووة القووووووووة الناعموووووووة إلوووووووى جانوووووووب القووووووووة الصووووووولبة فوووووووي تحقيوووووووق أمسهوووووووا وفهوووووووم طبيعوووووووة السياسوووووووات األمنيوووووووة

مريكيووووووة تجووووووواه دول العووووووالم كوووووووال رم علووووووى العوووووووراق ومواقفهووووووا تجووووووواه العرييووووووة، وقوووووود كهووووووور ذلووووووك مووووووون خووووووالل املواقووووووو  األ 

العوووووووالم العر ووووووو  اإلسوووووووالم ، السووووووويما فوووووووي حمل هوووووووا ملكافحوووووووة اإلرهوووووووام والتوووووووي ح يوووووووت بتعووووووواط  عوووووووالمي غيووووووور مسوووووووبوق مووووووون 

خووووووووووووالل ال  امهووووووووووووا بمعووووووووووووايير أساسووووووووووووية لتفعيوووووووووووول سياسوووووووووووو ها تجوووووووووووواه مكافحووووووووووووة اإلرهووووووووووووام وتحقيووووووووووووق األموووووووووووون، لووووووووووووذلك فقوووووووووووود 

بجهووووووووووود الدبلوماسووووووووووية العامووووووووووة والهوووووووووودف مسهووووووووووا هووووووووووو تعميووووووووووق ذلووووووووووك التواصوووووووووول مووووووووووع الوووووووووودول ارتبطووووووووووت هووووووووووذه السياسووووووووووة 

لووووووووووذلك فقوووووووووود كانووووووووووت الوكالووووووووووة العرييووووووووووة لكسووووووووووب ت ييوووووووووودها فووووووووووي ال وووووووووورم علووووووووووى اإلرهووووووووووام وينوووووووووواء ال وووووووووووار واألموووووووووون الوووووووووودولي. 

األمريكيووووووووووة للتنميووووووووووة الدوليووووووووووة أداة لتوجيووووووووووه بوووووووووورامج السياسووووووووووة الخارجيووووووووووة فووووووووووي مجووووووووووال العالقووووووووووات الدوليووووووووووة فووووووووووي سووووووووووياق 

نميوووووووووووة، مووووووووووون خوووووووووووالل وصوووووووووووفها للتحوووووووووووديات األساسوووووووووووية التوووووووووووي ميووووووووووو ت املت يووووووووووورات الدوليوووووووووووة وتقوووووووووووديم مبووووووووووواد  توجيهيوووووووووووة الت
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محووووووووددة للتصوووووووودي لهووووووووذه التحووووووووديات، والهوووووووودف األسا وووووووو ي هووووووووو التواصوووووووول بووووووووي  الشووووووووعوم الووووووووذي يعتبوووووووور موووووووون أولويووووووووات 

ات فووووووووووي سووووووووووو يل تحسووووووووووي  صوووووووووووورة الواليووووووووووو الوكالووووووووووة مووووووووووون جهووووووووووة ومووووووووووون أولويووووووووووات السياسوووووووووووة األمريكيووووووووووة مووووووووووون جهووووووووووة أخووووووووووورى 

 املتحدة األمريكية وتفعيل أنشطة الدبلوماسية العامة.
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